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EN 388

ABCD

velikost/veľkosť/méret/dimensiune:

CZ Popis:
Rukavice MaxiFlex jsou maximálně prodyšné, pohodlné, extrémně odolné proti opotřebění a šetrné k pokožce 
uživatele. Vyrobeny z nylonového úpletu a máčené v nitrilové pěně.
SK Popis:
Rukavice Maxiflex sú maximálne priedušné, pohodlné, extrémne odolné voči opotrebovaniu a šetrné k pokožke 
užívateľa. Vyrobené z nylonového úpletu a máčané v nitrilovej pene.
HU Leírás:
A Maxiflex kesztyü maximálisan szellőző, kényelmes, extrém módon ellenáll a kopásnak, kiméletes a 
használó bőréhez. Habnitrilbevonatú nylonszálas kesztyü.
RO Descriere:
Manusile MaxiFlex permit o buna respiratie, sunt usoare si confortabile, au o buna rezistenta la abraziune, 
sunt foarte placute pentru pielea mainilor. Fabricate din nylon si  acoperite cu spuma de nitril.
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A. Použití
Tyto rukavice jsou navrženy tak, aby chránili ruce hlavně před 
mechanickými riziky, jak je definuje evropská směrnice 
89/686/EHS. Odpovídají a jsou označeny v souladu s požadavky 
stanovenými
směrnicemi týkajícími se osobních ochranných prostředků a s 
požadavky stanovenými zněním pozdějších předpisu. Odpovídají 
všem aplikovatelným evropským technickým normám. ATG ® 
neodpovídá za nevhodné použití výrobku. Proveďte zhodnocení 
podmínek příslušného pracoviště, abyste zjistili, zda jsou tyto 
rukavice vhodné k danému použití. Vysvětlení piktogramů:

B. Bezpečnostní pokyny pro použití
1. Nikdy nepoužívejte tyto rukavice při styku s chemikáliemi, ani 
nedovolte, aby se dostaly do kontaktu s jakoukoliv chemickou 
látkou. 2. Při práci s chemikáliemi použijte pouze ochranné 
rukavice s piktogramem označujícím vhodnost pro použití
v chemickém prostředí. Ujistěte se prosím, že zvolené ochranné 
rukavice jsou odolné vůči chemikálii, kterou používáte. 3. Tyto 
rukavice nepoužívejte jako ochranu proti zubatým okrajům, ostři 
nebo proti otevřenému plameni. Pokud je nutno použít rukavice
v horkém prostředí, ujistěte se, že odpovídají požadavkům 
normy EN407 a že jsou testovány v souladu s požadovaným 
použitím. Rukavice nepoužívejte v případě nebezpečí zachycení 
pohybujícím se zařízením nebo jeho částmi. 4. Před použitím 
rukavice pečlivě zkontrolujte a ujistěte se, že nejsou vadné ani 
kazové. Nepoužívejte poškozené, opotřebované, špinavé 
rukavice nebo rukavice umazané od jakékoliv látky (ani uvnitř), 
neboť to muže vést k podráždění nebo kontaminaci pokožky a 
způsobit dermatitidu. V případě dermatitidy vyhledejte 
podnikového lékaře nebo dermatologa. 5. Po použití rukavic je 
pečlivě očistěte suchou látkou. Pokud mají být rukavice ještě 
použity, uložte je tak, aby vnitřní podšívka mohla snadno 
uschnout.
 C. Údržba
Uložení rukavic: Rukavice nechávejte uložené v originálním 
     balení na chladném a suchém místě. Chraňte před  zdroji 
              ozonu, žárem a otevřeným plamenem. Rukavice si 
                  oblékejte na suché a čisté ruce. Pro výrobek není 
                      stanoveno datum životnosti; k použití do 3 let od  
                           data koupě.
                             Čištění: Rukavice lze vyprat v pračce při teplotě 
                                mezi 40 a 60°C s běžným pracím prostředkem, 
                                   a to nejvýše třikrát. Po vyprání nemusí mít 
                                    rukavice nutně stejnou kvalitu vlastností 
                                     udaných příslušnými piktogramy. ATG ® 
                                      nenese odpovědnost za změnu kvality 
                                       vlastností rukavic po vyprání, a to ani v 
                                        případě vyprání dle uvedených pokynů.

Návod k použití      CZ Návod na použitie    SK

Všeobecné požadavky
(kategorie rizika, velikosti,
označování, štítky, atd.)

EN 388: 2003

     A B C D

    Mechanická rizika / Mechanické riziká
A: Odolnost proti oděru / Odolnosť proti ošúchaniu  (0-4)
B: Odolnost proti řezu / Odolnosť proti prerezaniu  (0-5)
C: Odolnost proti roztržení / Odolnosť proti roztrhnutiu (0-4)
D: Odolnost proti propíchnutí / Odolnosť proti prepichnutiu (0-4)

Všeobecné požiadavky
(kategória rizika, veľkosť,
označenie, štítok, atď.)

EN 420: 2003 

A. Použitie
Tieto rukavice sú určené v prvom rade na ochranu rúk proti 
mechanickým rizikám definovaným v smernici o osobných 

ochranných prostriedkoch 89/686/EHS. Vyhovujú požiadavkám 
smerníc týkajúcich sa osobných ochranných prostriedkov a 

požiadavkám ich následných noviel a sú označené v súlade s
týmito smernicami. Vyhovujú aj príslušným technickým 

európskym normám. Spoločnosť ATG® nenesie zodpovednosť za 
nesprávne používanie výrobku na nevhodné účely. Zhodnoťte 
svoje aktuálne pracovné podmienky, aby ste zistili, či sú tieto 

rukavice vhodné na špecifikované použitie.

B. Opatrenia pri používaní
1. Tieto rukavice nikdy nepoužívajte pri chemikáliách ani ich 

nevystavujte žiadnym chemikáliám. 2. Ak pracujete s 
chemikáliami, používajte iba rukavice s chemickým 

piktogramom. Prosím, ubezpečte sa, že rukavice, ktoré ste si 
zvolili, sú odolné voči chemikálii, s ktorou pracujete. 3. Tieto 

rukavice nepoužívajte ako ochranu pred ozubenými hranami, 
čepeľami alebo otvoreným ohňom. Ak rukavice musíte použiť v 

teple ubezpečte sa, že spĺňajú normu EN407 a že boli testované 
v súlade s vašimi požiadavkami. Nepoužívajte ich, ak hrozí riziko 
zachytenia pohybujúcimi sa strojmi alebo časťami pohybujúcich 

sa strojov. 4. Rukavice pred použitím skontrolujte, či nie sú 
poškodené a či sú v dobrom stave, a dbajte, aby ste nepoužívali 
poškodené, veľmi umazané, opotrebované alebo znečistené (aj 
vo vnútri) rukavice (bez ohľadu na znečisťujúcu látku), pretože 

môže dôjsť k podráždeniu alebo k infikovaniu pokožky a k
vzniku dermatitídy. V danom prípade vyhľadajte lekársku pomoc 

u závodného lekára alebo navštívte dermatológa.
5. Rukavice po použití dôkladne očistite suchou handričkou, aby 

ste odstránili akékoľvek kontaminujúce látky. Ak sa budú 
rukavice znova používať, skladujte ich tak, aby vnútorná 

podšívka výstuhy mohla rýchlo vyschnúť.
 C. Údržba

Skladovanie: Rukavice skladujte v pôvodnom obale na chladnom
a suchom mieste. Chráňte ich pred priamym slnečným
svetlom, teplom, ohňom a zdrojmi ozónu. Rukavice na
ruky navliekajte suché a čisté. Rukavice použite do 3
rokov odo dňa ich zakúpenia.
Čistenie: Rukavice sa môžu prať maximálne trikrát
v 40 až 60° vode a bežnom čistiacom
prostriedku. Po vypraní rukavice nemusia
mať takú istú výkonnostnú úroveň ako
uvádzajú príslušné piktogramy. Spoločnosť
ATG® nenesie zodpovednosť, ak rukavice po
praní nemajú takú istú výkonnostnú úroveň
ako pred praním, aj keď sa prali podľa
uvedeného návodu.

A. Hasznàlat
Ez a kesztyű legfőkèppen a kèz gèpi termèszetű veszèlyètől 
nyùjt vèdelmet, ahogy ez a 89/686/EGK - ben is meg van ìrva. 
Ennek megfelően vèdjegyzettek a DPI ès ennek kèsőbbi 
mòdosìtàsai szerint. Megfelel az EN mindenfèle technikai 
szabàlyzatainak. ATG® a termèkènek nem megfelelő 
hasznàlatàbòl adòdò kàrokèrt nem vàllal felelőssèget. A kesztyű 
hasznàlata előtt becsülje fel a jelenlèvő veszèlyek mèrtèkèt, 
annak èrtdekèben, hogy eldöntse, hogy a kesztyű alkalmas-e a 
hasznàlatra vagy sem.
A pitogram èrtelmezèse:

B. Hasznàlati figyelmeztetès
1. Soha ne hasznàlja ezt a kesztyűt bàrmilyen kèmiai anyagokkal 
valò èrintkezèsre vagy kèmiai oldatba valò merìtèsre.
2. Csak akkor használjon vegyi veszélyre figyelmeztető 
piktogrammal ellátott kesztyűt, amikor vegyszerekkel dolgozik. 
Kérjük, győződjön meg arról, hogy a használt vegyszerrel 
szemben ellenálló kesztyűt választott-e ki. 3. Ne használja 
ezeket a kesztyűket fogazott élek, pengék vagy nyílt láng elleni 
védelemre Ha hőt sugárzó alkalmazásokhoz van szüksége 
kesztyűre, győződjön meg arról, hogy a kesztyű megfelel-e az
EN407-es szabványnak és az Ön követelményeinek megfelelően 
tesztelték-e. Ne használja, ha fennáll a veszélye a mozgó 
gépekbe vagy mozgó gépalkatrészekbe való beleakadásnak.
4. Mielőtt hasznàlnà a kesztyűt, győződjön meg annak  
eljessègèről, hibàtlansàgàròl. Ne hasznàljon semmikèppen 
hibàs, koszos vagy akàr belsőlegesen is szennyezett kesztyűt, 
mely a bőr irritàlàsàhoz ès/vagy bőrgyulladàshoz vezethet. 
Ebben az esetben forduljon rögtön a üzemorvoshoz. 5. Hasznàlat 
utàn ajànlott a kesztyű teljes kitisztìtàsa egy eldobàsra vàrò 
rongy segìtsègèvel. Ha ùjbòl fel akarja hasznàlni a kesztyűt, 
akkor ùgy helyezze el, hogy a belső bèlès könnyen meg tudjon 
szàradni.
 D. Karbantartàs
Tàrolàs:
  Eredeti csomagolàsban, szàraz ès hűvös helyen tàrolja
            Ózontòl, hőforràstòl ès èlő tűztől tartsa tàvol.
                  Csak tiszta ès szàraz kèzre hùzza föl a kesztyűt.
                      A termèknek nincs lejàrati ideje, de ajànlott a  
                         vàsàrlàstòl szàmìtott 3 èven belül felhasznàlni.
                           Tisztìtàs:
                             A kesztyű normàlis mosòporral, 40 – 60° fokos                
                               vìzben mosògèpben maximum hàromszor
                                 moshatò. Mosàs utàn valòszìnű, hogy a 
                                  termèk veszìt erediti jellegzetessègèből. A 
                                  ATG® nem vàllal felelőssèget a kesztyű
                                   mosàs utàni fehasznàlàsàra (mèg akkor is, 
                                     ha ez az előìrasoknak megfelelően 
                                       törtènik), ha annak szintje
                                            ne mèri el a pitogramban jelzetteket.

Hasznàlati utasìtàs    HUInstrucţiuni de utilizare    RO

Általànos tulajdonsàg, követelmèny
(veszèlykategòria, mèret, jelölès,
cìmkèzès, stb.)

EN 388: 2003

     A B C D

Gèpi veszèly/Riscuri mecanice
A: Kopàs ellenàllàs/Rezistenţă la abraziune (0-4)
B: Vàgàs ellenàllàs/Rezistenţă la tăiere (0-5)
C: Tèpès ellenàllàs/Rezistenţă la uzură (0-4)
D: Lyukasztàs ellenàllàs/Rezistenţă la înţepare (0-4)

Generalităţi
(categorie de risc, măsură, marcaje,
etichete, etc.)

EN 420: 2003 

A. Utilizare
Aceste mânuşi au fost concepute pentru a proteja mâinile 

împotriva riscurilor elementare, conform Directivei PPE 
89/686/CEE. Mânuşile respectă cerinţele impuse de Directivele 

PPE şi amendamentele ulterioare şi sunt marcate în consecinţă. 
De asemenea, sunt în conformitate cu standardele europene

tehnice aplicabile. ATG® nu îşi asumă responsabilitatea pentru 
utilizarea necorespunzătoare a produsului sau utilizarea 
acestuia în alte scopuri decât cele recomandate. Evaluaţi 

condiţiile de la locul de muncă pentru a stabili dacă mânuşile pot 
fi utilizate în scopul pentru care sunt destinate.

B. Măsuri de siguranţăí
1. Nu utilizaţi niciodată aceste mânuşi în medii cu substanţe 

chimice şi nu le expuneţi la substanţe chimice.
2. În mediile cu substanţe chimice, utilizaţi numai mânuşi care 

conţin simbolul pentru lucrul cu substanţe chimice. Asiguraţi-vă 
că mânuşile pe care le alegeţi oferă protecţie la substanţele 

chimice cu care lucraţi. 3. Nu utilizaţi mânuşile pentru protecţie 
împotriva muchiilor zimţate, a lamelor sau a focului deschis. 

Dacă trebuie să utilizaţi mânuşile în medii fierbinţi, asiguraţi-vă 
că acestea respectă standardul EN407 şi că sunt testate pentru 

situaţiile în care le folosiţi. Nu utilizaţi mânuşile dacă există 
riscul prinderii în utilaje sau piese în mişcare. 4. Înainte de 

utilizare, verificaţi mânuşile pentru a nu prezenta defecte sau 
imperfecţiuni şi nu le purtaţi dacă sunt deteriorate, murdărite 

excesiv, uzate sau pătate (inclusiv intern) cu substanţe, deoarece 
acestea pot irita şi/sau infecta pielea şi cauza dermatite. În acest 

caz, consultaţi medicul companiei la care lucraţi sau un 
dermatolog. 5. După utilizare, curăţaţi mânuşile cu o cârpă 

uscată şi îndepărtaţi substanţele cu care sunt contaminate.
Dacă doriţi să refolosiţi mânuşile, depozitaţi-le în locuri în care 

căptuşeala să se păstreze uscată.

 C. Ingrijire
Depozitare: Păstraţi mânuşile în ambalajul original, într-un loc 
răcoros şi uscat. Nu expuneţi mânuşile la razele soarelui,
surse de căldură, flacără şi ozon. Purtaţi mânuşile cu
mâinile curate şi uscate. Utilizaţi mânuşile în termen
de maxim 3 ani de la data achiziţiei..
Curăţare: Mânuşile pot fi spălate de maxim trei
ori, la o temperatură cuprinsă între 40 şi 60°C,
cu detergent obişnuit.
După spălare, este posibil ca mânuşile să nu
mai aibă acelaşi nivel de performanţă,
conform marcajelor relevante. ATG® nu îşi
asumă responsabilitatea dacă mănuşile nu
mai au performanţele dinainte de spălare, 
chiar dacă acestea au fost spălate conform
instrucţiunilor.
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